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توجه ! از روز دوشنبه  ۶۱مارس سال  ۰۲۰۲تا ۶۱آپریل  ۰۲۰۲مراقبت از کودکان در مهد کودکها و غیره ممنوع خواهد بود

والدین محترم ،مادران عزیز ،پدران عزیز ،اولیای امور ارجمند  ،دولت ایالت تصمیم گرفت به هدف جلوگیری از گسترش یابی ویروس کرونا از
روز دوشنبه  ۶۱مارس سال  ۰۲۰۲ورود کودکان خردسال تا سن پیش دبستانی را به :
مهد کودکها •
مراقبت روزانه کودکان •سازمانهای آموزشی درمانی •
مهد کودکهاتمام وقت •
به ویژه در موارد خاص مانند (پروژه پلی ،میان این سازمانها ) •
.ممنوع می باشد
به استثنای کودکانی که اولیای امورشانکارمندان و یا کارگران مهمی بوده که نمی توان از خدماتشان پرهیز کرد و عین حال نمی توانند در
ساعتهای کار از فرزندانشان مراقبت کنند.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا نامه (معلومات برای والدین جهت اثبات نیاز به مراقبت ضروری از فرزندان) را مراجعه کنید .
در مهد کودکهانیم وقت و تمام وقت کودکان و مربیان به طور بزرگی در تماس وارد می شوند .طبق بررسی های علمی بچه ها به طور سنگین
دچار این ویروس نمی شوند ،لیکن آنهامی توانند مانند بزرگساالن بدون اینکه دارای هیچ عالمتی از این ویروس بودهناقلیفعال برایش باشند .
الزم به ذکر است که کودکان تحت حمایت شدید دولت هستند .
همچنین
خطر نقل این ویروس از بچه ها باال استچراکه رفت و آمد کودکان همراه با رفتارکودکانه شان نیز پر از تماس جسمی خود بخوریباهم می باشد
توجه کنید  ،این مر مربوط به سن ).BzgAبنابراین پایبندی به دستورالعمل های بهداشتی (لطفا به نامه ئ عفونت ویروسی -بهداشت حمایت می کند
و نیز تحمل مسئولیت شخصی می باشد و بچه ها در این مورد نیاز به همراهی بزرگساالن دارند .
این همراهی در مهد کودکها و سازمانهای پرورشی به علت تعداد باالی کودکان نمی تواند به صورت دائمی انجام شود و به این طور خطر منتقل
شدن بیماری داخل این سازمانها و بدین سان در خانواده ها بسیار باال خواهد بود .
پس از سنجیدن این علل و شرایطاین امر طبق قرار دولت باید اجرا شده تا از منتقل شدن این ویروس به طور گسترده جلوگیری شود .
برای دریافت اطالعات لطفا به سایت شهرداری
GeKitaو نیز سایت Gelsenkirchen
مراجعه کنید .
www.arbeiterwohlfahrt-gelsenkirchen.de
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